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MODELO DE 
NEGÓCIO

CRIAÇÃO DE 
PRODUTO
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Cláudia Pavani
“Um plano de negócio é um documento que descreve por escrito 
os objetivos de um negócio e quais passos devem ser dados para 
que esses objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e as 
incertezas. Um plano de negócio permite identificar e restringir 
seus erros no papel, ao invés de cometê-los no mercado.”
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• Use papel e caneta! Nem que o 
papel for um saco de pão e a 
caneta um resto de grafite.

• Visualize o seu produto/usado 
sendo usado, e como isso seria.

• [MAIS IMPORTANTE]: Visualize o seu 
produto/serviço sendo VENDIDO,  e 
como seria todo o processo comercial.

• Imagine e rascunhe como a sua 
empresa iria monetizar com o seu 

produto/serviço. Algo viável pra 
você e seus clientes.

• Analise o potencial de escala do seu 
produto, considerando equipe, custos 
operacionais e tamanho de mercado 

em outras regiões.

• Seja frio(a) e sincero(a) ao observar se o seu 
produto/serviço realmente faz sentido de existir. 

Se sua empresa falisse agora, quem além de 
você, iria sentir falta dela?

• Use ferramentas visuais para criar o 
modelo. Ex.: Canvas, CEPN (Sebrae), 
Business Model Design, Canvanizer.

• Se possível, busque ganhar experiência em 
empresas que possuem um modelo semelhante 
ao que você está construindo.

• Busque adquirir Know-how o 
mais rápido possível.



Se a compra de um produto de R$ 1,00,
tiver uma experiência melhor que a 
compra de um produto de R$ 100,00.

O primeiro será muito mais valorizado do que o mais caro!





Depende… Esses caras optaram pela experiência que 
entregam no seu produto.





Maaaooeee!!
É a VENDA que vem 1°





QUANTO CUSTA CRIAR UM PRODUTO?

Ou terceiriza tudo e compra uma quantidade 
mínima para revender.



QUANTO CUSTA CRIAR UM PRODUTO?



QUANTO CUSTA CRIAR UM PRODUTO?

Ou terceiriza tudo e continue tendo custos para 
manter online.





• Formação dos grupos

• Criar uma prévia de qualquer produto, 
que atenda qualquer tipo de público 
ou resolva qualquer tipo de problema

• Elaborar um resumo do modelo de negócio 
para esse produto. Precisa conter como será: 
Fornecedor ou parceiro, Desenvolvimento, 
Financeiro e formas de venda.

• Escolher no mínimo 1 pessoa para 
apresentar o produto, e apresentar o 

modelo de negócio criado.

• Tempo máximo de apresentação: 15 minutos

• Usem a criatividade e qualquer material 
que possa contribuir!
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